
ÈERVEN 2002

přihlášení k trvalému pobytu
Hvožďany

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí totožnosta
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním půkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.

5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice,
nejsouvypsána čísla popisná.

V Bechyni, 20.5.2002
Jaroslav Matějka, starosta města

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Bechyně podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek dne 14.06.2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu dne 15.06.2002 od8.00hodindo 14.00 hodin

2. Místemkonání voleb
ve ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, 164 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k
trvalémupobytu
Bechyně
Dlouhá, Fáberova (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348), Kašpara
Malého, Klášterní, Křižíkova vilová čtvrť, Lázeňská, Libušina (23, 24,
50, 51, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167, 171, 172,
173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193,
195, 196, 197, 199, 312), Masokrámská, Michalská, nám. T. G.
Masaryka, Obůrka, Parkány, Pod Schody, Soukenická, Široká,
Táborská, Valtrova,Větrov, Zámek, Zářečí
ve

293 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k
trvalémupobytu
Bechyně
Čechova(294, 295, 296,297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 399), Fáberova (377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388,389,390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,398,400),
Lázně (202), Libušina (160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 181, 185,
186, 187, 188,189, 194),Novodvorská, Plechamr, sídl. Obráncůmíru
ve

602 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k
trvalémupobytu
Bechyně
NaLibuši (613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 655,656, 657, 658, 659, 660, 763, 989)
Senožaty
ve

602
provoličepodle místa, kde jsoupřihlášeník trvalému pobytu
Bechyně
Lázně (200, 201), Na Libuši (661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 824, 825, 826, 827, 828,
829, 857, 858,859, 891, 892, 920), Tyršova, U Nádraží
ve

610 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení
k trvalému pobytu
Bechyně
Lišky, Písecká (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917,
918, 919, 948,949, 950),sídl. 5. května, UVodojemu,Za Trubným
ve

365 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení
k trvalému pobytu
Bechyně
Čechova(252, 253, 254,255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945,
947), Gabrielova, Písecká (198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 275, 357, 358,
365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856,
887, 888, 889,890, 944),Školní, U Stadionu, Zahradní
ve

74 provoličepodlemísta, kde jsou

VOLEBNÍM OKRSKUČ. 1

VOLEBNÍM OKRSKUČ. 2

VOLEBNÍM OKRSKU Č. 3

VOLEBNÍM OKRSKUČ. 4

VOLEBNÍMOKRSKUČ. 5

VOLEBNÍM OKRSKU Č. 6

VOLEBNÍM OKRSKU Č. 7

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
LIBUŠINA

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, ŠKOLNÍ

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST KULTURNÍ
DŮM, U NÁDRAŽÍ

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ
DŮM ,U NÁDRAŽÍ

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: KLUBOVNA
MO ČRS, U NÁDRAŽÍ

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: DOMOV
MLÁDEŽE, PÍSECKÁ

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:
HVOŽĎANY-ŠKOLA, HVOŽĎANY

Upozornění pro voliče

K zabezpeèení bezproblémového plnìní úkolù na úseku
vydávání obèanských prùkazù a souèasnì zajištìní realizace výkonu
volebního práva obèanù bude na Okresním úøadu Tábor rozšíøena
úøednídobav týdnu od 10.6. do15.6.2002 takto:

Obèanské prùkazy:
pondìlí - ètvrtek 8.00 17.00 hod.
pátek 8.00 20.00 hod.
sobota 9.00 13.00 hod.

Evidence obyvatel:
pondìlí - ètvrtek 8.00 17.00 hod.
pátek 8.00 22.00 hod.
sobota 8.00 14.00 hod.

Podá-li obèan žádost o vydání obèanskéhoprùkazu zdùvodu
ztráty, odcizení, poškození, znièení nebo skonèení platnosti
dosavadního obèanského prùkazu v dobì, kdy již není možné zajistit
vydání obèanského prùkazu se strojovì èitelnou zónou (od 23.5.2002),
vydá mu OkÚ Tábor obèanský prùkaz bez strojovì èitelných údajù na
poèkání. K žádosti o vydání obèanského prùkazu je v takovémpøípadì
obèanpovinen pøedložit dvì fotografie.

Práce na kanalizaèním sbìraèi se chýlí ke konci. 23.5.2002
probìhl den otevøených dveøí, kde se s tímto ojedinìlým dílem mohla
seznámit i veøejnost. S podrobnostmi o této investièní akci budeme
informovat v nìkterém zdalších èísel MZ.



Vážení pøíznivci ochotnického divadla,

loni jsme Vám v tomto èase a tomto místì pøedstavili tøi mužské
osobnosti zdejšího ochotnického souboru – R. Frantu, J. Konvalinku a
J.Cikánka. Protože však divadlo (kromì antického) nemùže být bez žen,
nabízíme Vám tentokrát portréty tøí z našeho støedu, které se natrvalo
zapsaly do srdcí amyslí všech, kdo je znali.

„Naše Tonièka“, jak jsme jí øíkali,
pøišla do souboru poèátkem 50. let
a byla jeho vìrnou, aktivní a
obìtavou èlenkoupøes ètyøicet let.

Za tu dobu sehrála na prknech
zdejšího divadla i na zájezdových
scénách desítky rolí a získala za nì i
øadu ocenìní. Mnohé z nich byly
role hlavní, napø. ve høe „Paní
Kalafová v r. 1973. S touto hrou se
soubor úèastnil v témž roce
Jiráskova Hronova. V roce 1978
ztvárnila titulní roli v Èapkovì
„Matce“.

Na národní pøehlídce soutìže
d i v a d e l n í c h m o n o l o g ù ,
poøádaném Svazem èeských
divadelních ochotníkù (SÈDO)

v r. 1982 získala Tonièka velmi pìkné3. místo zamonolog M. Ryšavé z
Prùchových „Hrdinù okamžiku“. Souèasnì ji ÚV SÈDO udìlil „Èestné
uznání za celoživotní vìrnost ochotnickému divadlu“. ATonièka zùstala
divadlu vìrná až do konce. Své poslední divadelní pøedstavení odehrála
na celostátní soutìži tvoøivosti v r. 1992 v Karviné, jíž se soubor úèastnil
a získal 2. cenu, kdyžprvní cenanabyla udìlena.Nejvìtší ohlas tammìl
právìmonologM. Ryšavév Tonièèinìpøednesu.TehdybyloTonièce 84
let.

Aè mezi ní a vìtšinou souboru byl znaèný vìkový rozdíl, pøekvapovala
nás svou vitalitou, smyslem pro humor a vìènì optimistickým
naladìním.Pøitom její osobní život nebyl pøíliš š�astný:

Pøežila hrùzy koncentraèního tábora a z nevydaøeného manželství jí
zùstal nevlastní problémový syn, o nìhož se poctivì starala až do jeho
pøedèasné smrti. Za svou velkou rodinu považovala náš ochotnický
soubor. Dokladem toho je i citace z jejího dopisu z1. 7.1993, ve kterém
dìkuje za pomoc, poskytnutou jí èleny souboru: „ …. A já, tøeba již
nemohu hrát (špatný sluch a zrak), ale jsem Vaše a Vy moji. Já Vám za
všecko moc dìkuji a ponesu to v sobì celý mùj zbývající život.“ Tonièce
tehdy zbývalo málo pøes rok života. Zemøela koncem èervence 1994 a
rozlouèit se s nípøišlavìtšina èlenù souboru.

Bechyòská rodaèka, èlenkou ochotnického souboru byla od svého
mládí. Byla výbornou hereèkou a pozdìji i režisérkou. Mìla na svém
kontìmnoho divadelních rolí a více než desítku režijníchpoèinù.

Pracovala takéve výboru souboru v letech 1952 –1954jako jednatelka.
S režií zaèala v r. 1949 hrou A. Jiráska „M.D. Rettigová“. V roce 1952
režíruje hru G. Zapolské „Morálka paní Dulské“ a k 100. výroèí
ochotnického divadla v Bechyni nacvièila hru G. Preisové „Její
pastorkyòa“. V této høe obsadila do hlavní mužské role tehdy
devatenáctiletého studenta zdejší SPŠK, pozdìjšího význaèného herce a
souèasného režiséra Národního divadla Jana Kaèera. Za svou režii
získala i ocenìní v soutìžích, napø.

ANTONIE LHOTOVÁ

HELENA PEKAØOVÁ

1908 – 1994

1914 – 1967

za režii hry Platon Kreèet vr. 1959.

Ve své divadelní èinnosti se vìnovala také dìtem.V r. 1963 s nimi a pro
nì nacvièila hru „Fripiri“. Hrála hry všech žánrù vèetnì pohádek pro
dìti, zvláštì ráda mìla komedie, kde dokázala svùj komediální talent
uplatnit nejlépe.

Pamìtníci si jistì vzpomenou na její Sylvii Bennettovou v komedii

A. Watkina „Co v detektivce
nebylo“ z r. 1964. Její
poslední rolí byl monolog J.
Šamberkové z Prùchových
„Hrdinù okamžiku“ v r.
1966.

Když v kvìtnu 1967 zákeøná
nemoc pøedèasnì ukonèila
její život, ztratil v ní soubor
nejen výbornou hereèku a
režisérku, ale i osobnost,
k t e r á d o v e d l a s v é
z k u š e n o s t i , ž i v o t n í
optimismus a lásku k divadlu
pøedávat ostatním.

Pod vlivem její smrti nebyla
realizována v tomto roce
žádná inscenace a veškerá
èinnost v souboru se
zastavila.

Rovnìž rodaèka z Bechynì, na
prkna ochotnického divadla
vstoupila jako osmnáctiletá
Anièka Zemanová rolí Míny ve
Štolbovì høe „Na letním bytì“.
Za dobu své aktivní herecké
èinnosti hrála ve více než dvou
desítkách her. Její souèastníci si
jistì vzpomenou na Anièku s
dlouhými copy, které si splétala
ze svýchbohatých vlnitých vlasù.
Hrála v nich i Karolku ve høe G.
Preisové „Její Pastorkyòa“ v r.
1955. To už mìla za sebou
desítku rolí, které odehrála v
letech 1952 – 1955. Byla mezi
nimi i role Dorotky v Tylovì
„Strakonickém dudákovi“.

V r. 1957 si s chutí zahrála Káèu v úspìšné inscenaciDrdových „Hrátek
s èertem“. V témž roce se provdala a na èas opustila jevištì, aby se
vìnovala rodinì.

Kromì nadání hereckého byl u Anièky i výrazný talent pìvecký a
hudební. Mìla krásný èistý soprán a dobøe hrála na kytaru. Oboje
zúroèila nejen jako sólistka pìveckého sboru, ale i na divadle, napø. v roli
Madly ve Vachkovì høe „Bidýlko“ v r. 1975. Její poslední
zaznamenanou rolí je role Nory v komedii „Výslech po italsku“ z r.
1976.

I když opustila jevištì, neopustila divadlo. Úèastnila se dál akcí souboru,
pracovala ve výborech ochotnických maškarních plesù, a pøedevším
byla spolehlivým zázemím svému muži Zdeòkovi, který je dodnes
kmenovým hercem a nepostradatelným technikem divadla, i synovi,
který už jako patnáctiletý debutoval rolí Toniho v Èapkovì „Matce“ a
sklidil za svùj herecký projev obdiv divákù i odbornýchporot.

A ještì nìco zbývá dodat. V 70. letech vznikla tradice besed hostujících
pražských hercù s našimi ochotníky vždy po pøedstavení. Na tato
pøátelská posezení pøipravovaly ženy malé pohoštìní a tady získala
proslulost Anièèina specialita – krajkovice – a to proslulost znaènou,
protože se oní pochvalnì hovoøilo i v zákulisí ND.

Anièka byla èlovìk laskavý a vstøícný, v její blízkosti bylo dobøe a
bezpeènì. Zarmoutila nás jen jednou, bohužel definitivnì; to když zlá
nemoc ani jí nedopøála prožít bezbolestnì plný poèet let. Rozlouèili jsme
se s ní v srpnu 1999. Stejnì jako obì pøedchozí, i ona patøí k
nezapomenutelným legendámbechyòského amatérskéhodivadla.

ANNA NOVÁKOVÁ
1933 – 1999

Podle kroniky DS Lužnice a ze vzpomínek souèasníkù i vlastních sestavila
M.Kubešová



Otevřeno denně: Po - Pá 15.00 - 17.00, So - Ne 14.00 - 17.00

... očima suchozemců. Sbírka obrazů našich předních výtvarníků první
poloviny 20. století. Začátek výstavy v pátek 7. června. Výstava potrvá
do pátku 28. června 2002. Vstupné 10,- Kč.

KD Bechyně 813338 812433, 0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: tel./fax: mobil: , e-mail:

ROZPIS LEKCÍ
1. lekce Zahájení
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce Prodloužená
6. lekce
7. lekce
8. lekce
9. lekce
10. lekce Věneček

27. září 2002 / 19.00 hod.
4. října 2002 / 19.00 hod.
11. října 2002 / 19.00 hod.
25. října 2002 / 19.00 hod.

8. listopadu 2002 / 19.00 hod.
15. listopadu 2002 / 19.00 hod.
22. listopadu 2002 / 19.00 hod.
23. listopadu 2002 / 19.00 hod.
29. listopadu 2002 / 19.00 hod.

13. prosince 2002 / 19.00 hod.

Srdečně Vás zveme do zák ladního kurzu tance a společenské
výchovy. Kurzovné 900,- Kč / gardenka 260,- Kč. V cenách není
zahrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček. Cena
kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí a spo-
lečnou fotografii. Vstupné na jednot livé lekce 50,- Kč, na pro-
dlouženou 60,- Kč a na věneček 70,- Kč. Lektoři kurzu jsou opě t
Jana a Václav Zachovi.

Úterý 4. června / Školní představení / Velký sál / Vstupné: 20,- Kč
Divadlo Matěje Kopeckého nastudovalo novou pohádku, kterou dětem
zahrají na rozloučenou se školním rokem.

Sobota 29. června / 21.00 hod. / Velký sál / Vstupné: 50,- Kč

Čtvrtek 6. června / 19.00 hod. / Velký sál / Žáci sami sobě. Pořádá
I. Základní škola - Školní ulice ve spolupráci s Kulturním domem.

Čtvrtek 20. června / 19.00 hod. / Velký sál / Žáci sami sobě. Pořádá
Základní škola - Libušina ulice ve spolupráci s Kulturním domem.

Od 29. června do 8. září. Desátý ročník pořádaný pod záštitou
Umělecko průmyslového musea v Praze. Vernisáž v sobotu 29. června
v 18.00 hod.

KONCERTY BECHYNĚ 2002 - Setkání přátel komorní hudby
Pondělí 1. 7. - Komorní orchestr ČVUT Praha, dirigent Ivo Kraupner

sólisté - Ludmila Čermáková (cembalo)
- Evžen Rattay (violoncello)

Úterý 2. 7. - Ivan Štraus, Michaela Štrausová (housle)
Ludmila Čermáková (klavír)

Středa 3. 7. - Adam Soukup, Jan Bartoš (klavír)
Čtvrtek 4. 7. - Magdalena Tůmová - Bílková (flétna)

Ludmila Čermáková (klavír)
Evžen Rattay (violoncello)

Pátek 5. 7. - Koncert mladých účastníků Mezinárodních klavírních
kurzů v Týně nad Vltavou (Prague Junior Note)

Sobota 6. 7. - Kvarteto Apollon

Pondělí 8. 7. - Leoš Čepický (housle), Jiří Žigmund (viola),
Jiří Holeňa (klavír)

Úterý 9. 7. - Kateřina Stegemann (flétna) + soubor
Středa 10. 7. - Petr Messiereur (housle), Tomáš Lom (kontrabas),

Ludmila Čermáková (klavír)
Čtvrtek 11. 7. - Eva Bublová (varhany)
Pátek 12. 7. - Koncert účastníků SPKH a interpretačních kurzů

Bechyně 2002
Sobota 13. 7. - Večer HuHu - Humor v hudbě

Začátek všech koncertů v 19.30 hod.
Legenda: - sálek Základní umělecké školy, - Klášterní kostel

- Kulturní dům Bechyně / Změna programu vyhrazena
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KD

Divadelní festival souborů hrajících v trávě.
Pátek 26. 7. - neděle 28. 7. 2002 / Klášterní zahrada
PROGRAM
Pátek 26. 7.
19.15 - 20.10 Zahájení 20.10 - 20.25 UKRUTNÝ HRABĚ PÁLFY -
DS Záškrt Aš 20.30 - 22.00 NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA - Divná Bára
Praha 22.00 -22.50 SÁVITRÍ - Divadlo Líšeň Brno

Sobota 27. 7.
10.30 - 11.15 POHÁDKY - Divadlo "Na cestě" Liberec 11.20 - 12.00
DUBOVÁ ZÁTKA - DS při TJ Sokol Lázně Toušeň 12.00 - 12.15 TO
VÍTE DĚTI... Divadelní studio Větrník 15.20 - 17.10 CAMI - De Facto
Mimo Jihlava 17.20 - 18.10 PĚST NEBO CIRKUS - Marcinovo bílý
balet mezi divadly 19.00 - 20.30 HOŠI Z NÁROĎÁKU aneb ZABILI
KEMRA, PARCHANTI!!! - Kulturně divad. spolek Puchmajer Praha
20.40 - 21.40 KAŠPAR REK - Divadlo Kvelb České Budějovice
22.00 - 23.00 ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII. - Divadlo Dostavník Přerov

Neděle 28. 7.
10.30 - 11.10 POHÁDKA - Divadlo Na Cestě 11.20 - 12.50 PŘEPO-
DIVNÝ PŘÍBĚH CTNOSTNÉ ŽENY Z EFESU-DS Tyl Čelákovice
14.00 - 15.00 MILÁČKU NEBLÁZNI (6 komedií) KC Golf Semily
15.15 - 17.15 DÍVČÍ VÁLKA - Divadelní sdružení Blaník Načeradec
Změna programu vyhrazena.

Neděle 18. srpna / 13.00 hod. / Klášterní zahrada /
Předběžně přislíbili účast: STUDENSKÁ KAPELA, ROŽMITÁLSKÁ
VENKOVANKA, VLACHOVKA, MLADÁ MUZIKA ŠARDICE, BOJANÉ
A VESELÁ MUZIKA

Lekce 19.00 -
Prodloužená 19.00 -
Věneček 19.00 -
Přihlášky a složenky si můžete vyzvednout v kanceláři KD
Úřední hodiny červen až září po - čt 7.00 - 15.00 hod.

pá 7.00 - 13.00 hod.

22.00 hod.
23.30 hod.

00.30 hod.

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


POZVÁNKA

Výbor SRPDŠ 1.ZŠ, Školní ulice, zve všechny učitele, rodiče,
kteří mají zájem spolupracovat s vedením školy, rodiče
předškoláčků a všechny kreativní lidi na zasedání výboru
SRPDŠ dne 27. června v 17.00 hodin v 1. pavilonu školy 9.B
třídy

* zavedení rehabilitačních míčů do výuky 1. tříd
* návrhy na změnu struktury SRPDŠ (třídní důvěrník

ano či ne?)
* diskuse nad problematikou výběru třídních výletů
* sponzoring školy

Předpokládaný program:

OHLASY NA MEDAILONY

Vážení ètenáøi,
Vždy nás potìší Vaše ohlasy na èlánky v Mìstském zpravodaji, a� jde o doplnìní nebo

opravy textù.

Mìstský zpravodaj øíjen 2001:
k textu o prof. E. Hauptmanovi: v tomto medailonu je napsáno, cituji: „Byla po nìm

nazvána lávka v Židovì strouze“. To je plná pravda, ale není to dnešní lávka pøi ústí Židovy
strouhy do Lužnice. Lávka, která nesla jeho jméno, vzala za své, vèetnì kamenného soklu a
pøístupové cesty k ní, bìhem období socialismu u nás. Nebyl kdo a proè by ji udržoval, tak ji
„vzala voda“. Dnes je pøístup autem až k øece.Tento svìt je velmi pomíjivý.

k textu o prof. Ant. Smíškovi z tohoto medailonu cituji „Poslední realizovaný projekt
budovy kina v Bechyni“. I to je úplná pravda a velká zásluha tohoto muže. O to vìtší, že
kino vzniklo z pùvodní hospodáøské budovy v panské zahradì“. Zahrada musela ve
dvacátých letech 20. století ustoupit požadavku stavby Kolonie rodinných domkù, dnes
Køižíkovy ètvrti. A mìli bychom si uvìdomit rozdíl mezi projektantem, který neboural a
dokázal postavit vkusný a úèelný objekt a tìmi, kteøí také pozdìji stavìli, ale nejprve
vybourali celé ulice.

Mìstský zpravodaj listopad 2001:
K medailonu o akademickém sochaøi Františku Hoškovi: náhrobek na starém høbitovì v

Bechyni, dílo zmínìného sochaøe, patøí rodinì Frantových

Mìstský zpravodaj leden 2002:
K medailonu malíøe K. Postla: 1. reprodukce:K.Postl,autoportrét z památníku,lavírovaná

kresba z r. 1810. 2. reprodukce:V.Janèa-K.Postl:Pohled na Bechyni, kolorovaný lept 1803-
1807

frk

frk

J.S.

A.P.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVEN 2002

90 let Suchanová Marie, Hovorková Pavla
88 let Vejsadová Antonie
85 let Jeřábová Ludmila
82 let Babíková Jarmila
81 let Stach Ladislav, Cíchová Aloisie
80 let Kuchařová Vlasta
79 let Kramář Zdeněk
78 let Hamerle Antonín
75 let Svoboda Josef, Váňa Ladislav,

Jarošová Marie

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Podpùrná jednota „SVÉPOMOC“

Vážení,
vzhledem k tomu, že v letošním roceuplyne STO DVACET let od založení našeho spolku,
dovoltemi krátkou rekapitulaci.

Dne 2. èervence 1882 se usneslo vícero vysloužilých vojínù zaøídit v Bechyni spolek,
který je mìl za úèel podporovat spoleèensky, v nemoci, vystrojit na náklady spolku svým
èlenùm pohøby, doprovodit je k vìènému odpoèinku, podporovat jejich zchudlé vdovy a
sirotky.
Byl ustaven prozatímní výbor, ten vypracoval stanovy, které byly dne 13. záøí 1883 c.k.
místodržitelstvím stvrzeny. Dne 29. èervence 1883 byla svolána valná hromada (VH),
která zvolila pøedsedouspolkubratraLeopoldaPichla.
Dne 12. srpna 1883 dovolil Karel kníže z Paarù, aby spolek mohl nosit jméno „Spolek
vojenských vysloužilcùhrabìteAlfonse z Paarù“ vBechyni.
Dne6. dubna 1884 se výbor rozhodl zøídit nasvùj vlastní náklad kapelu.
V lednu 1885 byla podána žádost na Jeho milost císaøe a krále o povolení k zøízení
spolkového praporu a zároveò udìlení podpory na jeho zakoupení. Na jedné stranì
praporumìla být orlice øíšská a na druhé stranì znak èeského lva v èerveném poli. Tato
žádost byla kladnì vyøízena 2. èervence 1885, vèetnì pøíspìvku na nákup ve výši 80
zlatých, dále probíhala sbírka a v roce 1886 byl prapor za cenu 220 zlatých objednán v
Praze.
Dne 14. èervna 1886 byl prapor slavnostnì vysvìcen za úèasti bratrských spolkù z
Kardašovy Øeèice,Mezimostí, Milevska, Sedlce, Sobìslavi, Tábora, Vltavo Týna, Veselí a
Zálší. Z knihy „Èinnost spolku“ v roce 1920 cituji: „Prapor si vypùjèil bratr Brož od bratra
Lososa a dosud ho nevrátil, v roce 1921 se dohodli, jakmile bude moci, že ho opatøí - v
roce 1922 bylo usneseno: starý prapor prohlédnout a opravit, oprava byla nemožná, tak
bylo rozhodnuto zhotovit úplnì nový“. Dne 30. srpna 1922byl slavnostnì vysvìcen nový
prapor, který stál 1.675,-- Kè avydání vedlejší k slavnosti 3.862,--Kè.
Spolek poøádal plesy, posvícenské zábavy, promenádní koncerty, výlety, úèastnil se oslav
narozenin Jeho velièenstva, Božího tìla, oslav jmenin knížat z Paarù, pohøbù svých èlenù.
Dále se spolek úèastnil svìcení praporù a oslav výroèí ostatních bratrských spolkù,
spolupracoval shasièi a dìlnickými spolky.
V bøeznu 1912 byly pøijaty nové stanovy a spolek se od té doby jmenuje: Podpùrná
jednota „SVÉPOMOC“vBechyni amohl do svých øad pøijímat i ženy.
Dne24. èervence1914 na základìmobilizace odešlo na bojištì I. svìtové války18bratrù
spolku.V prùbìhu války byly poskytovány do fonduváleèné pùjèky a to ètyøikrát.NaVHv
lednu 1916bylokonstatováno, že padlo ve válce 26bratrù spolku.
Vroce 1923 15. øíjna došlo kpøijetí všech èlenù „Dìlnického spolku“ donaší jednoty.
Vøíjnu 1928 sespolekzúèastnil otevøení našeho železobetonovéhomostu.
V pøedváleèných a váleèných letech aktivita stagnovala, od VH 12. února 1939 byly
schùze zakázány a spolkový prapormusel býti ukrýván.
První VH po válce se konala 15. záøí 1945 za úèasti 24 èlenù. Vzniklo však více rùzných
spolkù a organizací, takže život spolku byl úplnì jiný. V roce 1946 až 1949 se konaly
pouzeVH. Od VH22. ledna1949do17. února 1957nebylyuèinìny žádnézáznamy.
Od roku 1957 zaèal spolek opìt vyvíjet èinnost - zájezdy, úèast na oslavách bratrských
spolkù (Zliv, Protivín, Hluboká, È. Budìjovice, Míšeò, Pøeštice, Sušice, Strakonice,
Trhové Sviny, Tábor, Týn n/Vlt.) a byla uspoøádánaoslava 75 let trvání spolku.
Od roku 1958 rozšíøil spolek aktivity poplatné dobì - brigády (stadion, parky,
zemìdìlství), úèastnil se oslav únorových událostí a 1. máje. Spolek spolupracoval s
MNV, NF, kde mìl svého zástupce, který podával zprávy výboru. V roce 1982 byla
uskuteènìna oslava 100. výroèí založení. Postupnì docházelo k útlumu èinnosti, konaly
se VH, èlenská základna se snižovala. Vývoj èlenské základny: první zmínka v roce 1892 -
33 èlenù, nejvyšší poèet za první republiky v roce 1930 - 118 èlenù, poté v roce 1957 -
250 èlenù a v roce 1993 - 59 èlenù, k dnešnímu dni má spolek 112 èlenù. Spolkový
prapor byl pøedán do Mìstského muzea a hrozil postupný zánik spolku, o èemž se již
uvažovalo.
Vèele spolku se dle záznamùobjevilo celkem14 pøedsedùa19 jednatelù.
Na základì aktivity bratra Josefa Kováøe a zemøelého bratra Jaroslava Šmída došlo v roce
1993 knáboru novýchèlenù.
Na VHvroce1993 (27. bøezna) došloke zvolení nového výboru:
pøedseda JosefBurian, èestný pøedseda Václav Jíra, místopøedseda Josef Kováø,
jednatel Vlasta Podlahová, pokladník Jiøí Pøibyl,èlenové Zuzana Matìjovská, Karel
Novotný, JosefZunt, VáclavNuhlíèek,
revizní komise: pøedseda František Podlaha, èlenové Miroslav Š�astný,AntonínAlexa.
Novì zvolení èlenové za pomoci a rad dlouholetých èlenù, hlavnì sestry Vlasty
Podlahové, bratøí Václava Jíry, Karla Novotného, Františka Podlahy, zaèali aktivnì
pracovat a obnovovat nìkteré tradice: Svatováclavské mše, péèe o pomník padlých ve
svìtové válce, zájezdy, úèast naVHvTýnìnadVltavou.
Zaèali jsme poøádat pøedvánoèní posezení, sledovat jubilea èlenù, pøedávat vánoèní
balíèky, udìlovat pamìtní listy.
V roce 1994 byly aktualizovány stanovy spolku, došlo hlavnì k prodloužení volebního
období výboru aRKna ètyøi roky.

Dovolte mi, abych z tohoto místa podìkoval všem našim èlenùm, kteøí se úèastní práce
spolku, popøál nám všem do dalších let hlavnì pevné zdraví a našemu spolku podpùrné
jednotì „SVÉPOMOC“vBechyni dlouhé trvání a aktivitu ve prospìch èlenù.

Josef Burian, pøedseda

Dne 21. kvìtna se uskuteènilo 1.
spoleèné setkání „V zahradì“, které se
týkalo pøíští podoby klášterní zahrady.
Obèanùm byly rozdány nápadité
anketní lístky, Vaše nápady na øešení
jsounadále vítány.
Vaše názory, nápady i výsledná øešení
budou vèas v tomto zpravodaji
uveøejnìny
Nebuïte lhostejní, jde pøece o podobu
významného veøejnéhoprostranství.
Dìkujemevšemobèanùm.

-ap-



O PSECH
O problémech souvisejících se životem psù vemìstì bylo v poslední dobì

napsáno již mnoho øádkù. Nechci psát o bezpeènosti, pøípadném napadení, to jsou vìci
mimoøádné. Ale co mimoøádné není, je zneèiš�ování chodníkù a veøejných ploch. Poèet
psù stále vzrùstá, tím i míra zneèištìní. Podívejme se na urèité souvislosti, které jsou
majiteli psùbagatelizovány.

Povìra majitelù psích miláèkù, že venèením psù v zeleni se vlastnì zeleò
hnojí, je opakem pravdy. Zeleò se nièí. A to nejdùležitìjší je hygienické hledisko. Chceme
se snad podobat støedovìkým ulicím, i když víme, jakénemoci a epidemie z této neèistoty
vznikaly? Nu, a o esteticenemluvì. Je opravdunamajitelích psù, aby se slušnì chovali k
ostatním, k celé veøejnosti a tím i sami k sobì. Pes vykonává jen svou potøebu, ale jako
nechodíme ve své domácnosti lhostejnì kolem „hromádky“, je pøece povinností tuto
„hromádku“ odklidit i na veøejnémprostranství,myostatní vašehomiláèka neobdivujeme
(alespoò z tohoto úhlu pohledu ne). Vidím bezzubé vyhláškyèi naøízení o pokutách, dává
je nìkdo a v jaké výši? Na obecnì rozšíøenou odpovìï psích chovatelù, že oni si platí
poplatky zapsy, a�se tedymìstopostará o èistotu, lze jednoznaènì odpovìdìt, že placení
poplatkù (které mimochodem pro nìkteré jakoby neplatilo) nezbavuje majitele psù
odpovìdnosti za èistotu prostøedí. Placené poplatky nejsou „odpustky“, které by
majitelùm zaruèovaly bezstarostnost ve vztahu k životnímu prostøedí a beztrestnost za
jehozneèiš�ování.Pokudvím, v inflaèních vlnách se námvšem zvýšily všechny poplatky,
ale daò ze psù je tabu. Ale pøece náklady na úklid se zvyšují. Tak tedy, chceme podstatnì
zvýšit poplatky zapsy, nebo se budemechovat jako slušní spoluobèané? Prosím, není to
projev nepøátelství vùèi zvíøatùm, ale projev vyjádøení k podstatì a významu mìsta, které
bylo postaveno pro lidi. A komudámepøednost? Proto apeluji na všechnymajitele psù,
aby si uvìdomili svou odpovìdnost vùèi druhým lidem, vùèi spoluobèanùm. „Láska ke
psùm“ se nemusí projevovat jen v podobì špinavých chodníkù a výkaly amoèí znièené
zelenì.

-ap-

Provoz Lékařské služby první pomoci
č. tel. 811 048

Pondělí – pátek 17 – 22hod.
Sobota – neděle7 – 22hod.
Pondělí – neděle 22 – 7 hod. zajišťuje LSPP Soběslav č. tel
0363/521238
nebo LSPPTábor č. tel 0361/408207, 408787
Stavy ohrožující život – tísňová linka Záchranné služby dispečink č.
tel. 155
Další informace oLSPPposkytujeČeskýTelecomna tel. č. 14123

Informace poskytl vedoucí lékař zdravotního střediska MUDr. Karel Zeiner.

Děkujeme panu starostovi za kladné vyřízení naší žádosti o zřízení
parkoviště před domem čp. 827 Na Libuši, které můžeme nyní plně
využívat.

M. Rousová

Jistì si vzpomínáte na medailon V. Falady v MZ z dubna letošního roku o naší rodaèce,
spisovatelceAnnìBlažíèkové, kde bylazmínkai o jejímmanželovi. Bohuželnikdo netušil,
že záhyodejde z tohoto svìta.Dovolte proto vzpomínkunanìj formou èlánku z Literárních
novin od Pavla Janáèka (LN, roè.XIII,èís.18,29.4.2002,str.2).

V pátek 26. dubna 2002, krátce po svých sedmdesátých narozeninách, zemøel literární
vìdec Pøemysl Blažíèek (nar. 16. dubna1932), dlouholetý pracovník a èlen vìdecké rady
Ústavu proèeskouliteraturuAkademie vìdÈR.
PhDr. Pøemysl Blažíèek, DrSc., patøil mezi nejvýznamnìjší osobnosti èeské kritiky
padesátýcha šedesátých let. Jeho stati publikované vKvìtnu, Kultuøe, Hostu do domu èi
Tváøi vždy dùslednì vycházely z textu umìleckého díla a svým mimoideologickým
pøístupem pøíkøe kontrastovaly s dobovì pøevažujícími kritickými postupy.
Literárnìhistorický a teoretický zájem Pøemysla Blažíèka se soustøedil nejdøíve k tvorbì
Jiøího Wolkra, pozdìji zejména k poezii Vladimíra Holana, jíž vìnoval svou první
obsáhlejšípráci Sebeuvìdomìní poezie(dokonèeno 1969, knižnì 1990).
Po srpnovéokupaci, kdy byly jeho publikaènímožnosti zásadnì omezeny, rezignoval na
literární kritiku a autorsky se spolupodílel na Lexikonu èeské literatury. V této dobì také
vznikaly jeho obsáhlé interpretaèní studie, jež mohly knižnì vyjít až v devadesátých
letech. Originálnímzpùsobem, vycházejícím z vyhranìné pøedstavy umìleckých hodnot,
vykládal tvorbu Karla Tomana (Poezie Karla Tomana, dokonèeno 1979, knižnì 1995) a
Josefa Holeèka (Epiènost a naivita Holeèkových „Našich“, dokonèeno 1981, knižnì
1992). V osmdesátých letech se jeho zájem soustøedil k dílu Jaroslava Haška (Haškùv
Švejk, 1991( a následnì pak Josefa Škvoreckého (Škvoreckého „Zbabìlci“, 1992). V
posledních letech publikoval zejména v èasopisech Kritický sborník a Èeská literatura,
kde také vyšly jeho kapitoly o pováleèné poezii, jež psal pro pøipravované dìjiny èeské
literatury pro roce1945.
Knižního vydání bilanèního souboru svých èasopiseckých studií a kritik, jež se v
souèasné dobìpøipravujev nakladatelství Triáda, se již Pøemysl Blažíèek nedožil.

Zemøel Pøemysl Blažíèek

Pavel Janáèek

Psáno pøed 65 roky v èasopise "Láznì Bechynì"

Žádámeveškeréobecenstvo.

Teï, kdy mladá pøíroda hýøí svojí krásou, nenajde se snad jediného èlovìka, kterému
vy alespoò do zapomenutého kouteèku srdce nedolehl její nìžný hlas. Proto pøicházíme
se svými žádostmi:

Rozhlédnìte se kolem a øeknìte, pøáli-li byste si, aby byl znièen ten ráj. A pøece malé
škody jednotlivé, neopatrnost, pøíkladškùdcùdovedou vykonat pøíšernéspousty.

Nelámejte kvetoucích keøù ani v mìstì ani za mìstem. Každá ta rána dìlá hanbu nám
všem.

Šetøete trávníkù. Svìží trávník je milým pozdravemoka, pošlapaný trávník hovoøí jeno
nedbalosti.

Opatrujte ptaèí hnízda, vyhýbejte se teï vdobì hnízdìníkøovinám. Ptactva námubývá,
protožemuubývábezpeènýchúkrytù.

Nepouštìjte koèek ze stavení, pronásledujte je v zahradách. Jsou nejhoršími zhoubci
našehoptactva.

Støežte lavièek, aby nebyly nièeny. Je v nich uloženo pro pohodlí vaše i hostù nìkolik
tisíc korun darovaných dobrými lidmi. Nedovolte, aby se jejich laskavost zhroutila nad
zpustošenýmdarem.

Nepište na lavièky v lesích.Nápisy povídají na vás, kteøí píšete, ošklivé vìci rozumným
lidem. Nehanobte svoji domovinu, nehanobtemísto, které vás upøímnìpøijalo.

Neposkvròujte pøirozenou èistotu pøírody odpadky, støepy, papíry. Smetím každá
spoøádanádomácnost vyhledá skrytémísto.

Braòte osobnì a pøímo nerozumné mládeži, aby nedìlala škod. Èasto jediné slovo
vèas dokáže vícnež opoždìný trest.
Nechraòte zlomyslných škùdcù a oznamujte jejich jménamìstskémuúøadu, abymohli

být pøinuceni zpùsobenou škodunahraditi.
Buïme všichni ušlechtilými hostiteli a veøejná zaøízení poskytujme pøedevším

hostùm.
S radostí potvrzujeme, že výtek ve smyslu tìchto žádostí rok od roku ubývá, takže jsou

již opravdu jenomvýjimkou.Pøáli bychomsivšak, aby se vùbecnevyskytovaly aproto je v
zájmu odobroupovìstmìstaznovupøipomínámevtomtosouhrnu.

-br.
(èerven r.1937)

V neděli 26.května skončil 31. ročník festivalu Divadelní Bechyně. Několik
čerstvých fotografií z tétoakce poskytl pJelínek z Centra kulturyAČR.



Okrsková soutěž hasičských družstev

Výsledky jednotlivců na 100 m překážek:
muži

ženy:

Dne 18. kvìtna 2002 probìhla okrsková soutìž hasièských družstev v Hodonicích.
Organizátorem soutìže byl SDHHodonice a ceny pro družstva sponzoroval Obecní úøad
Hodonice. Soutìže se zúèastnily okrsky Bechynì, Bøeznice, Sudomìøice u Bechynì a
Rataje.Celkemsezúèastnilo 7 družstevmužù a2 družstva žen.

Soutìž zaèala ve 13.00 hod. a soutìžilo se v požárním úkolu muži 3B a ženy 2B a
pøekážky na100 m.

Po vyhlášení výsledù, gratulace vítìzùm a jednotlivcùm, pøedání nádherných cen, byla
pro velitele vítìzného družstva v horkém kvìtnovém dni pøipravena chladivá koupel v
požární nádrži, kde se vykoupali i jiní krásný hasièský køest. Soutìžhasièských jednotek
v požárním sportu je souèástí výcviku zásahových jednotek. Soutìž je i rozvíjení tìlesné
zdatnosti a odolnosti. Soutìž je spolupráce v organizování spoleèného zásahu celé
soutìžní jednotky,všechnyúkony jsou propracovány do co nejmenších podrobností, je to
týmová práce, kdekaždýmusí conejlépe provést svùjúkol a hlavnìv odpovídajícím èase
pokud se soutìžícímu nìco nepovede, vìtšinou to znamená ztrátu bodù a nebo
diskvalifikaci bez možnosti umístìní a postupu. Dookresníhokola, které sekoná dne 8.6.
v Sobìslavi se dostala bechyòská dìvèata s celkovým èasem 98,8 s. Vìøíme že budou
dobøe reprezentovat hasièe a mìsto Bechyni. Vzávìrubylo podìkováno všem soutìžním
družstvùm,poøadatelùm,sponzorùm, technické èetì atd.a popøánohodnì štìstí, zdraví v
soukromém a hasièském životì i jejim rodinám. Soutìž skonèila za pìkného slunného
poèasí v 16.30 hod.

Výsledky: muži

Výsledky: žen

PÚ štafeta celkový čas
1) Březnice 32,- 76,1 108,1
2) Bechyně 46,2 70,2 116,4
3) Hodonice 43,3 75,- 118,3

1) Bechyně 28,8 70,0 98,8
2) Březnice 56,0 77,9 133,9

1. místo Douda Miroslav, SDH Bechyně 22,1
2. místo Mrzena Petr, SDH Bechyně 23,0
3. místo Kubíček Jan, SDH Březnice 23,0

1. místo Vydrová Martina, SDH Bechyně 22,6
2. místo Ratzková Anička, SDH Bechyně 23,6
3. místo Dlouhá Petra, SDH Bechyně 23,8

y
PÚ štafeta celkový čas

za SDH Bechynì velitel soutìže v.r.

Po hlavní soutìži probìhl finálový souboj 6 družstev s nejlepším èasem ( 3 ženy + 3
muži)
Soutìžilo se onaturální ceny:sudpiva, uzenou vepøovou kýtu, šampaòské2 l.

Pøed pøedáním cen byla provedena ukázka nového hasièského vozidla PRAGACAS 16 v
praxi na hoøící osobní automobil, s následným uhašením, vyproštìním posádky
vyproš�ovací technikou.
Soutìž o putovní pohár starosty skonèila, byly pøedány putovní poháry z rukou starosty
mìsta p. Jaroslava Matìjky. Pøi gratulacích k úspìchùm radosti, ale také i zklamání
nìkterých soutìžících obèas i ukápla slzièka. Každýsi ze soutìže ale odnášel hezký pocit,
že se zúèastnil, i když tøeba nevyhrál a louèil se s tím, že na pøíští roèník se pøipraví ještì
lépe.Putovní pohár zùstává vítìzi po tøech výhrách následujících za sebou.
Na pøíštím III. roèníku o putovní pohár budou obhajovat družstvo ml.. hasièù ze Zhoøe

st., družstvo žen zeDvorcù adružstvomužùzeDvorcù
Všem soutìžícím, poøadatelùm bylo popøáno hodnì štìstí, zdraví, co nejménì

výjezdù a s malými náklady a š�astný návrat domù
Nashledanouna III. roèníku putovního poháru starostymìstaBechynì, který se uskuteèní
dne3. kvìtna 2003 ve12.00hod.

OHNI ZMAR A HASIèùM ZDAR

Výsledky finále:
1. muži Bechyně 26,64 s
2. muži Dvorce 27,15 s
3. muži Zhoř 32,57 s
4. ženy Bechyně, 43,74 s
5. ženy Tučapy 47,08 s
6. ženy Dvorce 47,87 s

velitel soutìže a hasièù Bechynì v.r.

HASIÈSKÉ
ROZHLEDY
BECHYÒSKÉ

Putovní pohár starosty města Bechyně

Výsledky: ml. hasiči

Oslava svátku Svatého Floriána patrona hasièù v Bechyni se konala za krásného,
proslunìného, kvìtnového dne 4.5.2002 na námìstí T.G.M. Pøi této pøíležitosti se konal
již II roèníksoutìžehasièských družstevv požárním útokuo Putovnípohár starostymìsta
Bechynì.

V letošním roce se inovovalo byly pøipraveny 3 putovní poháry starosty pro vítìze,
které vyrobila Keramickáškola vBechyni pro 3kategorie ml.hasièi, ženy, muži.
Poháru se zúèastnilo 6 družstevmlad. hasièù, 5družstev žen a18družstev mužù.

Po slavnostním nástupu s fanfárou a uvítáním sborù starosta pan Matìjka Jaroslav
pozdravil ivšechna zúèastnìná hasièská družstva a poprvé také družstvamladých hasièù.
Všem popøál hodnì štìstí pøi sportovním zápolení s tím, žemá svého konì, na kterého
spoléhá SDHBechynì a prohlásil soutìž za zahájenou.

Soutìžilo se poctivì, pøátelsky, s rozumem a spoustou nadšení. Pøišla se na nás
podívat i bechyòská veøejnost, rodièe s dìtmi, no prostì každý, kdo hasièùm fandí a
podporujeje.

1. místo Zhoř u Ml.V. starší 29,83 s
2. místo Zhoř u Ml.Vožice mladší 40,38 s
3. místo Dlouhá Lhota 70,52 s
kategorie ženy s nástřikem l0 l terče:

kategorie muži s nástřikem 10 l terče:

1. místo Dvorce 33,39 s
2. místo Bechyně 39,28 s
3. místo Želeč 46,22 s

1. místo Dvorce 29,84 s
2. místo Zhoř 30,07 s
3. místo Bechyně 31,68 s

Každá kategorie soutìžila na rùznì dlouhé dráze.

Vážení přátelé,
domácí zahraniční přespolní Bechyňáci Čížkováci

Větrováci Plechamráci Pražáci i lázeňáci

která se koná v sobotu 8. června 2002

kdo chce vidět a být viděn, nemůže scházet na

začátek přesně ve 13.00 hodin.

Srdečně zvou ZÁŘEČÁCI

VII. ZÁŘEČSKÉ POUTI,

Co uvidíte a uslyšíte:
SAMOZŘEJMĚ mažoretky, mažoreťáky, mažorčata, soutěž v
přetahování lanem, závody na lyžích, polykání švestkových
knedlíků na čas, soutěž ve zpěvu, přehlídka zářečského
námořnictva a mnoho dalších utajených atrakcí.
VELKÁ TOMBOLA nejméně300 cen,
jako obvykle KOLÁČE BÁBOVKY KRAJKOVICE za
dobrovolný příspěvek GULÁŠ ZDARMA
od 16.00 hod. HUDBA TANEC RYBOLOV

Nám jsou všichni návštěvníci milí, zvláště Ti, co mýtné
zaplatili!!!

SVATÝ ANTONÍN Z PADOVY
Knìz a øeholník nar. 1195 v Lisabonu, zemøel 13. èervna 1231 v Arcelle u
Padovy. Patron za znovunalezení ztracených vìcí; milujících; manželství; žen a
dìtí; chudých; cestujících; pekaøù a horníkù; za š�astný porod; proti
neplodnosti; proti horeèce; proti nemocem dobytka; proti ztroskotání lodi; proti
váleèným útrapám; proti moru; pomocník v každé nouzi; františkánù.

Antonín patøí k vynikajícím osobnostem katolické církve. Už za jedenáct mìsícù po své
smrti byl tonejkratší proces svatoøeèení v dìjinách byl pøijatmezi svìtce.
Antonín, jehož jméno znìlo Fernandez, pøišel na svìt v r. 1195 jako syn bohaté
šlechtické rodiny v Lisabonu. Vstoupil k augustiniánským kanovníkùm a pøijal knìžské
svìcení. Po vraždì františkánských misionáøù mohamedány v Maroku se rozhodl, že
vstoupí do františkánského øádu a odejde do Afriky jako posel víry. Pøijal jméno Antonín.
V Maroku však tìžce onemocnìl a musel uznat, že se musí vrátit ke bøehùm Sicílie,
Antonín se odtud odebral do Assisi, kde se zúèastnil shromáždìní zakladatele øádu
Františka z Assisi. Od té dobyse stal mimoøádnýmkazatelems øeènickým nadáníma stál
namnoha kazatelnách kostelù, na velkýchnámìstích a namoøských plážích.
Sv. Antonín je èasto zobrazován, jak káže rybám. To se vztahuje k jeho nejslavnìjší
legendì ze života kazatele: Když jednou chtìl Antonín na moøském bøehu u Rimini kázat
velkémumnožství lidí, nikdoho neposlouchal. Najednou vystrèily ryby své hlavy zmoøe
a naslouchaly kazateli. Tento zážitek vedl podle legendy k tomu, že všichni obyvatelé
Rimini se dali pokøtít.
Sv. Antonín Paduánský je znázoròován témìø vždy jako mladý františkán, èasto v
kazatelském postoji. Èasto ho vidíme i s malým Ježíškem (malby od El Greca v Pradu v
Madridu nebo od Murilla v muzeu v Seville). Byl také zobrazován s P. Marií. Svìtci jsou
pøidávány: lilie, osel a ryby, hostie, skøíòka spoklady, køíž.
Snadse letos vkapliècev Záøeèí objeví jehonovásocha.

(Podle knihy Schauber,V.-Schindler,H.M.:Rok se svatými.-Vydøí-Karmelitánské náklad.,1994.)
-ap-



Basketbaloví dorostenci Jiskry Bechynì
3. v krajském pøeboru

Významného úspìchu dosáhli st. Dorostenci bechyòské Jiskry v KP v basketbalu. V
dlouhodobé èásti soutìže obsadili 4.místo za týmy Tábora, Písku aKaplice.

V souboji o postup do finále KP seutkali s týmemBKTábor, který prošel dlouhodobou
soutìží bez porážky. Hned v prvním utkání v Táboøe došlo kmalé senzaci, když bechyòští po
výborném výkonu zvítìzili rozdílem 5 bodù. K postupu do finále tak potøebovali vyhrát na
domácí palubovce. Opìt to byl velmi dramatický zápas, kde se družstva støídala dvì ètvrtiny
ve vedení. Závìr však rozhodla širší lavièka táborských a vítìzstvím o 10 bodù si tak hosté
vynutili tøetí rozhodující zápas v Táboøe. I v tomBechynì stateènì vzdorovala, ale velmidobrá
støelba tøí bodových košù domácích (12 trojek) rozhodla, že do finále postoupil Tábor a
Bechynìbudehrát o 3.místo sKaplicí.

V zápase o bronz, který se hrál na jedno utkání v Kaplici, mìla Bechynì výborný
nástup a v poloèase vedla 23 : 47. Pak však domácí díky hráèi Stupkovi s extraligovými
zkušenostmi zahájili nevídaný støelecký koncert a dvì vteøiny pøed koncem srovnali na 81 :
81. V prodloužení však Bechynì zásluhouJ. Hladkého, který dvìma trojkami vybudovalmalý
náskok, taktickou hrou uhájila vítìzství 97 : 94 a po právu se hráèi radovali z 3. pøíèky vKP. O
tento výrazný úspìch sezasloužil kádr ve složení Jan Volek, JanHladký, EdaStach, František
Huptych, Radek Zunt, LubošŠimák, LukášVrchota,MichalNováèeka TomášŠevèík.

Muži Jiskry Bechynì hráli tento rok okresní pøebor, ve kterém skonèili ètvrtí, když v
zápase o fináledíky støeleckémuvýpadkuprohráli spozdìjším vítìzem o10bodù.

V oddíle také probìhl v dubnu nábor basketbalových nadìjí. Chlapci roèníkù 1990 a
1991 se pøipravují každou støedu a pátek od 17 hodin, abymohli od záøí vstoupit do KP své
vìkové kategorie. Trošku zklamánímpro nás je malý poèet dìtí. Pøipomínáme, že rodièe, kteøí
mají zájem, aby jejich dítì sportovalo pod dohledem zkušeného trenéra, mají možnost své
dítì pøihlásit pøed každým tréninkem nebo v Papírnictví Hladká. Zavøené dveøe nemají ani
chlapci narození v první polovinì roku 1992. Basketbalové soutìže se hrají v zimì, a tak je to
výborný doplòkový sport i pro chlapce z fotbalového oddílu.

Závìrem dovolte podìkovat sponzorùm, kteøí mají nemalou zásluhu na letošním
úspìchu basketbalových dorostencù. Jsou jimi Zámeènictví pana Drdy, Restaurace na
Rùžku, pánové Valenta a Švejda, Klub pøátel Slávie Václav Chalupský, pan Pavel Tùma, fa
BOMEpanaBorka.

Hladký V.

Èinnost a úspìchy kanoistického klubu v mìsíci kvìtnu

Družstvo kanoistù z Bechynì ve složení Háša-Pazourek Pavel, Uhlík-Pazourek Jan,
Mìš�an Zdenìk-Mìš�an Pavel se zúèastnilo mistrovství republiky hlídek ve sjezdu na
divoké vodì. Tentozávodse jel na øeceOtavì 4. 5. 2002. Start byl pod známou Èenkovou
pilou, cíl v Radešovì. Bechyòskáhlídkakanoistù obsadila solidní 10.místo.
Závod hlídek se jede tak, že všechny tøi lodì odstartují najednou a v cíli se mìøí èas
poslední lodì hlídky.
O týden pozdìji se konalomistrovství republiky jednotlivcù ve sjezdu na divoké vodì. Na
Labi pod Špindlerovým Mlýnemnás reprezentovala deblkanoe Háša-Pazourek Jan. Tato
tra� je považována za jednu z nejtìžších u nás. Ani zde se naši kanoisté neztratili. Ve
sjezdovémsprintudojeli na 9. místì, v klasickémdlouhémsjezduobsadili 14.místo.
Ve dnech 18. a 19. kvìtna se 12 závodníkù oddílu kanoistiky zúèastnilo tradièních
Sušických slalomù a sjezdù na Otavì. Ve vodním slalomu v kategorii nejmladších žákù
obsadil Tomáš Macášek 2. místo, Ludvík Medøický 3. místo a Marek Házi 5. místo. V
nejmladších žákyních skonèila Silvie Mayerová na 3.místì. Deblkanoe Háša-Pazourek J.
obsadila celkovì 2. místo. BratøiMìš�anové dojeli šestí. V 2,5 km dlouhémsjezdudojela
dvojiceHáša-Pazourek nadruhémmístì a dvojiceMìš�an-Mìš�an na tøetímmístì.
Bohužel ve stejném termínu se v Táboøe také dojel vodní slalom. Zde za náš oddíl
startovala pouze jedna loï. V závodì veteránù dvojic kanoistù dvojice Mìš�an Zdenìk-
Mìš�an Ladislav skonèila na 3. místì. V závodech veteránù startovali pøevážnì závodníci
bývalé Dukly Bechynì, kteøí proslavili Bechyni ve svìtì svými sportovními úspìchy.
JmenujmenapøíkladPetraSodomku.

J. Macášek, pøedseda oddílu

Odbor TJ Jiskra: Sport pro všechny

Odbor Sport pro všechny pracuje v poètu 160 èlenù a 206 žactva v 15 cvièebních
složkách.

Od zaèátku roku uspoøádalmimo pravidelnou èinnost v tìlocviènách: novoroèní pochod,
tøi turnaje mužù a žen v odbíjené, zájezd žen na plavání do Èeských Budìjovic, brigádu na
úklid trávníkù v Židovì strouze, jarní sobotu v pøírodì s návštìvou zámku Èervená Lhota a
provaznickéhomuzea v Deštné, veèerní orientaèní závody èlenù v Poušti. Jedenáct cvièitelù
se zúèastnilo dvoudenního okresního semináøe naKvildì.

Kroužek sportovní gymnastiky slavil jako každoroènì úspìchynagymnastickémètyøboji.
Po místním vyøazovacím závodì postoupilo 18 žákyò do okresního kola v Sezimovì Ústí a z
nich se sedm probojovalo do oblastního kola v È. Budìjovicích.

Kamila Hoøejší se stala krajskou pøebornicí v kategorii mladších žákyò a cvièenky Denisa
Mahútová, Lenka Mrozková, Žaneta Knížová a Alena Málková si druhými nebo tøetími místy
vybojovaly úèast v republikovémfinále.

Na valné hromadì èeské asociace sportu pro všechny, konané 4. 5. 2002 vHradciKrálové,
obdrželi MUDr. Jaroslav Ingr a MUDr. Helena Ingrová za dlouholetou práci v tìlovýchovì
nejvyšší vyznamenání ÈASPV zlatoumedaili Dr.MiroslavaTyrše.

TJ Jiskra Bechynì, Sport pro všechny

BECHYŇSKÁ BLICKA 2002
Ve středu 1. května uspořádal Šachový spolek Bechyně pod záštitou
starosty Bechyně p.Matějky a ve spolupráci s Městským úřadem
Bechyně, Kulturním domem Bechyně, Restaurací PROSPORT
Bechyněa Jihočeským šachovým svazemv předsálíkulturního domu
v Bechyni 6. ročník turnaje v bleskové hře čtyřčlenných družstev
zvaný Bechyňská blicka. I letos jako oficiální regionální přebor.
Tentokrát jsmezaregistrovali 28 týmů. Už jsme tady měli i 31, ale letos
byl turnaj určitě nejsilnější. Přijeli mladší i starší, lepší i méně dobří.
Prostě ti, kteří mají šachy rádi a bleskovku obzvlášť si přijeli do
Bechyně zahrát. Přivítání účastníků se ujal šéf bechyňských šachistů
Vráťa Šťastný a rozhodcovské slovo na úvod pronesl hlavní rozhodčí
turnaje p. Václav Hašek z Tábora, pomocníky mu byli a výsledky
zaznamenávali Láďa Havlík a Petr Michlík. Výbornými asistentkami
byly Katka Minářů aPetraMírková, studentky 2.ročníku SPŠK.
Družstva byla podle osobních koeficientů rozdělena do čtyř skupin. Z
nich postupovala první tři a dvě nejlepší ze 4. míst do fináleA, ostatní
pak do finále B. I letos byl průběh dost vyrovnaný, přestože Vyšehrad
měl ve svém středu dva borce s velmistrovskou (!!) normou. Družstvo
Brna II.bylo ale stále na dohled a v přímém souboji pak k
všeobecnému překvapení zvítězilo. Ani to je však k celkovému
vítězství nevyneslo. O vítězích turnaje rozhodla až dvě závěrečná
kola.Napřed přišla druhá porážka Vyšehradu od fantasticky
finišujících Neratovic, které zase v posledním kole dostaly řádně „na
frak“ od Brna II. Tím družstvo Brno I1 ( stejní hoši, ale tentokrát s „2“ )
přece jen nakonec znovu obhájilo vítězství. A je třeba přiznat, že
oprávněně.
Regionálními přeborníky se stali borci LOKO Č.Budějovice „B“, druzí
byli hoši Sokola Tábor „A“, třetí pak bojovně naladěný Sokol Tábor
„C“.
Náš tým bojoval srdnatě. Všichni měli ale v hlavách především
organizační zajištění turnaje, a tak se v nabité konkurenci ani nelze 6.
místu vefináleB moc divit.
Nejlepšími hráči na jednotlivých šachovnicích byli E..Meduna,
L.Vološin, J.Uhmann a L.Jandourek.
Byl to opět turnaj na naše poměry opravdu náramný a s minimálním
počtem lidí i prostředků slušně zvládnutý.A když se v samém závěru
rozdaly ceny nejúspěšnějším a loučili jsme se, přišli nám osobně
poděkovat nejen staří šachoví kamarádi, ale i hráči, kteří tu byli vůbec
poprvé.
Závěrem chceme poděkovat našemu starostovi panu Matějkovi,
vedení Kulturního domu v Bechyni, manželům Balčíkovým za
perfektní celodenní občerstvovací servis a všem, kteří turnaj podpořili
( Městský úřad Bechyně, SPŠK Bechyně, Regionální šachový svaz
Č.Budějovice, Jihočeská keramika - p.Machart, pánové keramici
Barták a Voborský a Autoservis Novotný. A samozřejmě i všem
zúčastněným. Zapomenout se nesmí ani na poděkování rozhodčímu
Haškovi,protože turnaj měl hladký průběh.
Bechyňská blicka 2002 je tedy za námi , těšme se na další. Ve čtvrtek
1.5.2003, v pořadí už sedmou.

V.Šťastný

Fotbal červen 2002:

MUŽI „A“
2. 6. Bechyně Chotoviny „B“ od 17.00 hod v Chotovinách
8. 6. Bechyně Sokol Košice od 15.00 hod. v Bechyni

16. 6. Bechyně Sokol Vlkov od 15.00 hod ve Vlkově
22. 6. Bechyně Vlastiboř od 15.00 hod v Bechyni
MUŽI „B“
2. 6. Bechyně Choustník od 17.00 hod. v Choustníku
9. 6. Bechyně Božejovice od 17.00 hod. v Božejovicích

16. 6. Bechyně Jistebnice od 17.00 hod. v Jistebnici
23. 6. Bechyně Myslkovice od 17.00 hod v Bechyni
DOROST „C“
1. 6. Bechyně Dačice od 10.30 hod. v Dačicích
9. 6. Bechyně Suchdol od 10.00 hod v Bechyni
15. 6.Bechyně Žirovnice od 14.00 hod v Bechyni
ŽÁCI „B“
2. 6. Bechyně Vodňany od 10.00 hod. ve Vodňanech
8. 6. Bechyně Protivín od 9.00 hod. v Bechyni
15. 6.Bechyně SK Čkyně od 10.00 hod. ve Čkyni
PŘÍPRAVKA
1. 6. Bechyně Mladá Vožice od 10.00 hod. v Bechyni
8. 6. Bechyně Sokol Sezimovo Ústí od 10.00 hod. v Sez. Ústí

15. 6. Bechyně Dražice od 10.00 hod . v Bechyni
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AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.
e-mail:
novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz
WWW:
prodejce.skoda-auto.cz/novotny-tyn

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel./fax 0334 / 732 616
Tel. 0334 / 731 513
Eurotel 0602/149 489
Oskar 0777/000 244

Ještì nikdy nebylo jaro tak veselé! Máte
toti� j ed ineènou šanci poø íd it

si vùz limitované série Fabia Fresh Edition za neuvìøitelné jarní ceny.
Vyberte si z následující nabídky ten nejvhodnìjší model pro Vás a Vaši
rodinu: model Fabia nyní mù�ete mít u� od 229 900 Kè, model Fabia
Sedan od 284 900 Kè a model Fabia Combi od 299 900 Kè. A� se u�
rozhodnete pro jakýkoliv z nich, získáte automobil vynikajíc ích
parametrù. Další informace získáte u Vašeho nejbli�šího autorizovaného
prodejce vozù Škoda, na Škoda Auto Info-line èi na08001/606 06
www.skoda-auto.cz

Doprodej vozù ŠKODA rok výroby 2001 - výhoda a� 40 000 Kè
ŠkodaLeasing Universal od ŠkoFINu
Pøíklady výše mìsíèních leasingových splátek
Druh vozidla Cena Záloha Mìsíèní splátka
Fabia Fresh Edition 1.0 l/37 kW 229 900 50 000 3 881
Fabia Fresh Edition 1.4 l/44 kW 259 900 70 000 4 060
Fabia Sedan Fresh Edition 1.4 l/50 kW 284 900 100 000 3 940
Fabia Combi Fresh Edition 1.4 l/50 kW 299 900 100 000 4 244
Všechny ceny jsou uvedeny v Kè vèetne DPH, zùstatková hodnota je 122 Kè a
poèet mìsícních splátek 60.

Limitovaná série

Chcete koupit byt? Privatizuje Váš MìÚ bytový
fond? Nemáte dostatek prostøedkù?

STAVEBNÍ SPOØITELNA WÜSTENROT
VÁM UMOŽNÍ JEDNODUCHÉ ØEŠENÍ!

Naše stavební spořitelna nabízí pro tyto případy několik typů
překlenovacích úvěrů. K nejvýhodnějším patří překlenovací
úvěr KONSTANTA s neměnnou splátkou po celou dobu trvání
smlouvy.

-
-

-

-
-

Charakteristika úvěru KONSTANTA:
ideální při finanční potřebě 20000 - 500000 Kč
jednorázový vklad pro poskytnutí překlenovacího úvěru
necelých 29 %
nízká úroková sazba 6,9 % garantovaná po celou dobu
splácení překlenovacího úvěru
složení vkladu až po odsouhlasení úvěru
odborné finanční poradenství zdarma

Příklady výše splátek KONSTANTA:
Cílová Minimální Konst.měs.

70 000,- 20 000,- 490,- 12 a / roku
100 000,- 28 600,- 700,- 12 a roku
150 000,- 42 900,- 1 050,- 12 a roku
200 000,- 57 200,- 1 400,- 12 a roku
250 000,- 71 500,- 1 750,- 12 a roku
300 000,- 85 800,- 2 100,- 12 a roku

částka vklad splátka Doba trvání

/
/
/
/
/
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Pro příslušníky Policie ČR a pro AČR máme speciální nabídku!
Všem případným zájemcům rádi poskytneme informace!

Domluvte si schůzku na níže uvedené kontaktní adrese:

Miroslav Beneš, Písecká 209
391 65 Bechyně
tel. 0361812663

mob. 0723332084

mailto:novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz
http://www.skoda-auto.cz

